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Lista de Material do 3º ano – Ensino Fundamental I / 2020 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Inglês 

Hello Kids Stage 3 (Reformulado) 

Autor(es): Eliete Canesi Morino e Rita Brugin 

de Faria / Ed. Ática  (ISBN – 9788508190171) 
 

Matemática 

Ligamundo Matemática 3 

Autor(es): Eliane Reame / Ed. Saraiva  

(ISBN – 9788547234652) 
 

*Educação Financeira Vol. 3 - Luiz Roberto 

Dante / Ed. Ática (ISBN – 9788508182138) 
 

Geografia 

Ligamundo Geografia 3 

Autor(es): Elian Alabi Lucci e Anselmo 

Lázaro Branco / Ed. Saraiva  

(ISBN – 9788547234355) 
 

História 

Ligamundo História 3 

Autor(es): Alexandre Alves e Leticia 

Fagundes / Ed. Saraiva  

(ISBN – 9788547234454) 
 

Ciências 

Ligamundo Ciências 3 

Autor(es): Cesar da Silva Jr  e outros 

Ed. Saraiva (ISBN – 9788547234256) 
 

Ética/Religião 

De Mãos Dadas – 3º ano 

Autor(es): Amelia Schneiders e Avelino 

Correa / Ed. Scipione  

(ISBN – 9788526294363) 
 

Arte 

Arte de fazer arte – 3º ano (3ª edição 2019) 

Autor(es): Denise Akel, Dulce Gonçalves... 

Ed. Saraiva (ISBN – 9788547237073) 
 

Língua Portuguesa 

Português Linguagens Vol. 3 - Reformulado 

Autor(es): William Cereja e Thereza Cochar  

Ed. Atual (ISBN – 9788557692091) 
 

* Zigue-zague Caligrafia 3  

Autor(es): Obra coletiva - Ed. Scipione 

(ISBN – 9788547402044) 
 

*Interpretação de Textos 3 – Willian Cereja e 

Ciley Cleto / Ed. Atual  

(ISBN – 9788535719826) 
 

 

*1 Minidicionário Antônio Olinto – 

Português/Inglês e Inglês/Português 

Ed. Saraiva – 7ª edição – Nova Ortografia 

(ISBN – 9788502077751) – Será utilizado nas 

disciplinas de Português, Redação e Inglês. 
 

Livros Paradidáticos: 

1ª etapa: A risada de Biriba – Isabel Botelho 

Ed. Scipione  

(ISBN – 9788526298095) 

 

2ª etapa: Thomás um leva e traz – Lilian 

Cypriano / Ed. Formato 

(ISBN – 9788572087452) 

 

3ª etapa: A rebelião da pontuação – William 

Tucci / Ed. Scipione  

(ISBN – 9788526249776) 
 
 
 
 

Livros Paradidáticos – Objetivos: 

 Estimular e desenvolver o gosto pela leitura; 

 Reconhecer a leitura como fonte de prazer, 

de conhecimento e de desenvolvimento 

pessoal – estimular e desenvolver a 

criatividade.  
 

Obs.: É necessário que cada livro seja lido 

integralmente, para o bom rendimento do 

aluno e a realização adequada das atividades 

avaliativas. A participação da família neste 

processo é muito importante! 

 

 

 

Obs.: Nenhum livro de atividades pode 
ser vendido separadamente. 
*O ISBN auxilia na compra do livro 
correto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Lembretes: 
 

1. Todos os materiais são imprescindíveis para que o aluno tenha um bom rendimento e deverão 

ser apresentados às professoras, até a 3ª semana do mês de fevereiro, para conferência e/ou 

arquivamento.  

2. A aquisição dos livros poderá ser feita na escola – venda pessoal com a editora nos dias 11 e 

13/02/2020, de 08h às 18h ou através do nosso site – www.colegiosaoluisgonzaga.com.br, 

da seguinte forma: clique no ícone da lista escolar para ser redirecionado ao site da editora. 

Insira no campo cupom  "Saoluisgonzaga". Escolha a série, selecione os livros e 

obtenha 10% de desconto, parcelamento em até 6x e entrega na escola ou em seu 

endereço residencial. Dessa forma não haverá aquisição de livros errados e vocês ainda terão 

muitas facilidades! *Informações/orientações adicionais em anexo. 

3. O uniforme é vendido somente na escola e seu uso completo é exigido desde o 1º dia 

letivo, conforme regimento escolar e ciência dos responsáveis. A agenda escolar 

padronizada também será vendida na escola – R$20,00. 

4. Todos os materiais de uso pessoal deverão ser identificados/etiquetados com o nome do(a) 

aluno(a) completo, inclusive o uniforme escolar – repor quando necessário. 

5. Os cadernos, os livros e os demais materiais didáticos deverão ser encapados e 

identificados/etiquetados, com o nome do(a) aluno(a) completo, colégio, ano, professora e 

disciplina/área de conhecimento. 

6. Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas de culinária, sucatas, 

taxas para eventos culturais extras e excursões. 
 

 

Material Individual 
 

Quantidade 
 

Observações 
 

Caderno brochura (capa cartonada) 07 Com pautas; margeado; 60 ou 96 folhas 

Caderno brochura (capa cartonada) 01 Para arte; sem pauta; 60 ou 96 folhas 

Bloco ortográfico – pauta branca 01 - 

Papel quadriculado 1cm x 1cm 03 - 

Pasta plástica (sem plástico; com elástico) 01 Tamanho ofício 

Pasta (capa transparente; 30 plásticos grossos) 02 - 

Agenda Escolar Padronizada 01 Vendida na escola – R$ 20,00 
 

Estojo simples contendo: borracha branca (02), tesoura sem ponta (01), lápis preto nº 2 - modelo triangular (03), 

caixa lápis de cor (24 cores), apontador com depósito (01), régua de 30 cm de plástico resistente ou acrílico (01), 

cola branca (90g), caneta marcar-texto amarela (01). 

Merendeira contendo: garrafinha para água (01), toalha de mão (01), outros a escolher. 
 

 

 

Material Individual / Escola 
 

 

Quantidade 
 

Observações 
 

Revistinha em quadrinhos (nova) 02 - 

Clips 01 caixa - 

Envelope branco, Saco plástico (grosso, transparente, sem furo)  20 10 de cada – tamanho A4 

Fita crepe e dupla face 02 1 de cada 

Fita Cetim nº 5 (10 metros) e Chita (1 metro) – cores variadas 02 1 de cada  

Giz de cera; Massinha para modelar  01 caixa cada 6 cores cada caixa 

Bastão cola quente (grosso) 04 - 

Papel Crepon, EVA, Durex colorido - cores variadas 09 03 de cada 

Papel A4 colorido 100 folhas - 

Sulfite branco A4 (500 folhas) 02 pacotes - 

Pincel cabo amarelo nº 8  01 - 

Pano de prato ou perfex (para limpar pinceis) 01 - 

Camisa de malha grande (será utilizada nas aulas de artes) 01 - 
 

 

 

 

Obs.: Estes materiais são de extrema importância para que possamos fazer atividades variadas em sala de aula e 

deverão ser entregues, diretamente à professora de arte, até a 3ª semana de fevereiro.  

Sejam muito bem-vindos! 

http://www.colegiosaoluisgonzaga.com.br/

